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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, geçen ay test fırlatılışı sırasında Elon Mask’a ait Tesla 
Roadster elektrikli arabayı da uzaya taşıdı. Bu gelişme, uzay sanayisinin geleceği açısından 
da yeni gelişmelerin habercisi.

Uzaydaki kırmızı Tesla
EN GÜÇLÜ ROKET FALCON HEAVY

G eçen ay (6 Şubat 2018), 
SpaceX’in geliştirip 
ürettiği 63.8 ton yükü 

uzaya taşıma kapasitesi 
olan Falcon Heavy roketi, 
test fırlatışını başarıyla 
gerçekleştirdi. Normalde 
test fırlatışlarını izlemek her 
zaman heyecan verici olmaz, 
çünkü başarılı olma şansı 
kesin değildir ve başarılı 
fırlatılışı görmek belki 
sonraki testlerin ardından 
gerçekleşecektir. Ancak 
SpaceX’in CEO’su Elon Musk, 
şu an itibariyle dünyanın en 
büyük ve en güçlü roketinin 
bu ilk fırlatılışını biraz 
daha heyecanlı hale getirdi. 
Kendisine ait ilk üretilen Tesla 
Roadster elektrikli arabasını 
roketin ucuna koyup 
Mars’a doğru göndermeyi 
planlamıştı. Bu fikrini 
Twitter’da paylaştığında şaka 
yaptığını düşünmüştüm. 
Ancak roketin ucunda kırmızı 
Tesla’sının fotoğraflarını 
gönderince herkes gibi 
şaşkınlığımı gizleyemedim. 
Aslında normalde test 
fırlatışlarında roketin ucuna 
değerli yük konulmaz, onun 
yerine sadece gönderebileceği 
ağırlığı test etmek amacıyla 
beton bloklar yerleştirilir.

Roket fırlatıldıktan üç 
dakika 49 saniye sonra 
yük kapakları açıldı ve 
içinden Elon Musk’ın Tesla 

Roadster’i çıkarken David 
Bowie’nin Space Oddity 
şarkısı çalmaya başladı. 
Üstü açık kırmızı Tesla’nın 
şoför koltuğuna oturttuğu, 
bir kolunu pencereye atmış 
cansız manken Starman, 
önünde Dünya manzarasıyla 
bana hayatımdaki en etkili 
anlarından birisini yaşattı. 
İlk plan, Starman’ın Dünya 
ile Mars çevresinde büyük 
oranda elips bir yörüngede 
çok uzun yıllar boyunca 
kalmasıydı. Ancak fırlatma 
sırasında Tesla’nın maruz 
kaldığı fazladan itki 
nedeniyle, yörüngeden çıktı 
ve Mars yerine şu anda 
asteroit kuşağına doğru yol 
alıyor. Şu anda eldeki verilere 
göre güneş çevresinde 19 
ay süren bir yörüngede 
dolanacak. Ancak güncellenen 
yörünge dinamiğine göre bir 
daha kolay kolay Tesla’yla 
yakın geçiş yapamayacağız. 
Bir sonraki yakın geçişi eğer 
yörüngede herhangi bir 
değişim olmazsa 2073 yılı 
gibi görünüyor ve herhalde 
o zamandaki astronomlar 
teleskoplarıyla izlerler. 
Ne yazık ki, araca ne güç 
desteği için güneş panelleri, 
ne de Dünya ile iletişim 
kurması için anten konuldu. 
Dolayısıyla uzaya çıktıktan 
sonraki ilk dört saat 13 
dakika boyunca kameranın 

pili bitene kadar canlı yayın 
ile Starman’ın Dünya’dan 
uzaklaşmasını izledik. 
Sonrasında da bütün enerji 
bittiğinden teknik olarak 
uzayda boş boş hareket eden 
(insan yapımı) bir tür asteroit 
oldu. Unutmadan eklemek 

gerekir ki, insanlığın uzaya 
gönderdiği ilk araba Elon 
Musk’ın Tesla’sı değil. Bundan 
önce Ay programıyla beraber 
Apollo 15, 16 ve 17 ile 1971 
ve 1972 yılları arasında üç 
adet araba Ay’a gönderilmişti. 
Astronotlar bu araçlarla Ay’da 
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27 ila 36 kilometre arası yol 
yapmışlardı.

Öte yandan Falcon 
Heavy’nin önemi, gelecekte 
ucuz insanlı uzay yolculukları 
yapabilecek olmasıdır. 
Aslında uzun zamandır 
insanlı uzay uçuşlarını 
Rusya ve Çin haricinde pek 
duymuyoruz. 2011’de NASA, 
uzay mekiği programını 
iptal ettiğinden bu yana 
ABD topraklarından uzaya 
hiç insan gönderilemedi. 
Her ne kadar çok pahalı 
bir yatırım olsa da, baştan 
yapılan yanlış bir strateji 
ile uzay mekiği programı 
dışında başka bir roket 
programı desteklenmeyince 
bütün yumurtalar tek sepete 
konulmuş gibi oldu. Özellikle 
1986’daki Challenger 
ve 2003’teki Columbia 
kazalarından sonra her 
birinin ardından iki buçuk 
yıl olmak üzere beş yıl mekik 
programı, kazaları araştırmak 
üzere durmuştu. Dolayısıyla 
o sepet düşünce bütün 
yumurtalar kırıldı.

İnsanlığı Ay’a götüren 
dev roketler olan Saturn 
V’ler 1969-1973 arasında 
13 kez uzaya çıkmışlardı. 
Sonrasında uzun bir aradan 
sonra Amerikan insanlı uzay 
uçuşları 1981 yılında uzay 
mekiği programı ile yeniden 
başlamıştı, ta ki 2011 yılında 
tamamen iptal edilene kadar. 
Çok yaşlanan ve her bir uzay 
mekiği fırlatışının 450 milyon 
dolar gibi uçuk maliyetinden 
dolayı 2005 yılında ABD 
hükümeti, bu fırlatma 
hizmetlerini gerçekleştirmesi 
için özel şirketlere destek 
verip onların insanlı uçuş 
yapabilecek kapasiteye 
gelmesi için çalışmalar 

başlattı. O sıralarda yeni 
konseptlerde roket tasarımı 
olanlar ve öngördükleri 
zaman içinde yapılabilirliği 
makul bulunan birçok uzay 
şirketine maddi destek verildi. 
Söz verdikleri kilometre 
taşlarını tamamlayan 
şirketlere destek devam 
etti. SpaceX destek verilen 
şirketlerden sadece biri. Ucuz 
ve verimli roket dizaynlarının 
yanında birinci kat iticilerini 
geri getirme kapasitesi olan 
SpaceX, bu süreç içerisinde 
NASA’dan iki milyar dolardan 
fazla destek ve/veya kontrat 
almış oldu.

Şu anda SpaceX, 
endüstrideki diğer rakiplerine 
büyük fark atarak öncülüğünü 
koruyor. Daha önce defalarca 
faydalı yük fırlatan ve 
başarısını kanıtlamış olan 
Falcon 9 roketlerinin birçok 
defa birinci kat iticisini 
Dünya’ya güvenli bir şekilde 
indirmeyi başarmıştı. Falcon 
9’larda dokuz adet Merlin 
motoru bulunuyor. Henüz 

yeni testi yapılan Falcon 
Heavy ise, geliştirilmiş olsa 
da temelde üç Falcon 9’un 
yan yana konulması ile 
oluşturuldu. Ancak Elon 
Musk, fırlatma sonrasında 
yapılan basın toplantısında, 
bu birleştirmenin çok da 
kolay yapılmadığını, birçok 
yerin yeniden dizayn 
edildiğini ve hatta birçok defa 
Falcon Heavy programından 
vazgeçmeyi bile düşündüğünü 
söylemişti. Dolayısıyla bu 
testte geri dönmesi beklenen 
üç tane birinci kat iticileri 
vardı. Bunlardan yanlarda 
bulunan iki tane birinci kat 
iticileri başarılı bir şekilde 
Kennedy Uzay Merkezi’ndeki 
iniş platformlarına inerken, 
ortada bulunan merkez 
iticisinin okyanusa inmesi 
planlanıyordu, ancak tam 
inişte yaşanan kaza ile 
kaybedildi. Maliyetlere 
gelirsek, örneğin Falcon 
Heavy’nin birinci kat roketleri 
hiç geri getirilememiş bile 
olsaydı 150 milyon dolar 

tutuyordu. Bu fiyat, benzer 
kategoride roket üreten en 
yakın rakibi olan Delta IV 
Heavy’den bile 250 milyon 
dolar daha düşük. Şu an 
itibariyle Falcon Heavy, 
dünyada en güçlü ve en 
yüksek tonda yük taşıyan tek 
roket diyebiliriz. Birinci kat 
roketlerin de kurtarılmasının 
ardından fiyatlar 90 milyon 
dolar mertebesine düşmüş 
oldu.

Bu Falcon Heavy test 
fırlatışı ile güçlü ve dev bir 
roketin fırlatılışını izlemiş 
olsak da aslında uzun süreli 
bir riske yapılan maddi ve 
zaman yatırımının başarılı 
olduğunu gördük. Bu hem 
uzay sanayisinin gelişmesine 
katkı sağlayan bir başarı, hem 
de girişimcilik adına  büyük 
bir adım. Elon Musk, herkesin 
olmaz dediğini yaptı ve 
bundan sonra artık başkaları 
da cesaret bulacaktır. Musk 
da zaten “rekabet istiyorum” 
dedi, hadi bakalım, gelecek 
heyecan verici olacak l
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Üstü açık kırmızı Tesla ve şoför koltuğuna oturan cansız manken Starman, Güneş çevresinde 19 ay süren bir 
yörüngede dolanacak. Dünyaya bir sonraki yakın geçişin ise 2073 yılında olacağı tahmin ediliyor.


